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Presedinti si alte celebritati, in licitatie, la
Bucuresti
Abraham Lincoln, Barack Obama, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian
Basescu si Klaus Iohannis, alaturi de Freddie Mercury sau alte figuri celebre,
sunt prezente in Licitatia de Arta Contemporana, organizata de A10 by
Artmark, marti, 16 noiembrie, relateaza stiripesurse.
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Personalitatile apar in opere de arta semnate de artisti romani contemporani in momente istoricecheie. Artistul Valeriu Mladin ii ilustreaza pe presedintii SUA Abraham Lincoln si Barack Obama
in opera „Gradient”, care are pretul de pornire de 15.000 de euro, si care juxtapune „in oglinda”
cunoscuta statuie de marmura a lui Abraham Lincoln (realizata de Chester French pentru
Memorialul Lincoln din Washington) cu o statuie imaginara din bronz a lui Barack Obama, iar
asocierea este o trimitere directa la filiatia dintre ideologiile politice si proiectele reformatoare ale
celor doi presedinti americani. Pe de alta parte, artista Marilena Murariu ii ilustreaza in lucrarea „
Selfie Up”, cu pretul de pornire de 5.000 de euro, pe cei 4 presedinti ai Romaniei din ultimele 3
decenii - Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Basescu si Klaus Iohannis. Opera a facut parte
din expozitia „Da, da, tara, cetera, etcaetera”, Caminul Artei, Bucuresti, 2016, unde recunoastem
oameni politici, regizori si actori, manipulatori si manipulati prinsi extatic intr-o invaluitoare plasa
de stele si de interese.
Totodata, licitatia din 16 noiembrie, prezinta diversitatea artei contemporane – ravniti artisti
internationali si artisti romani consacrati, precum Ion Tuculescu, prezent cu cea mai valoroasa

opera din evenimentul de marti –Totem
„
pe fond verde”, care are un pret de pornire de 40.000 de
euro, alaturi de artistul contemporan Ovidiu Solcan, care ilustreazaportretul celebrului Freddie
Mercury, ce are un pret de pornire de doar 700 de euro. Mai mult, ravnitul artist Andy Warhol
prezinta figurile lui George Washington, Abraham Lincoln si Thomas Jefferson pe bancnote de 1,
5 si 2 dolari, avand pretul de pornire de doar 600 de euro fiecare.
Colectia celebritatilor din cadrulLicitatiei de Arta Contemporana poate fi admirata pana marti, 16
noiembrie, in regim gratuit, la Palatul Cesianu-Racovita. Programul expozitiei este 10:00-20:00,
de luni pana duminica.
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